
 

 BAB I  

 PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana yang menumbuh-kembangkan potensi-

potensi kemanusiaan untuk bermasyarakat dan menjadi manusia yang sempurrna 

(Suardi, 2016). Melalui pendidikan yang baik manusia dapat mencapai 

kesejahteraan hidup, pengembangan potensi yang dimilikinnya, ikut serta secara 

aktif dalam pembanguna dan merupakan fakto r utama dalam membentuk baik 

buruknya pribadi manusia secara normatif. Didalam Q.S Al-Mujadalah ayat 11 

dijelaskan bahwa: 

وُتوا اْلِعْلَم َدَرجَاٍت َواَّللهُ 
ُ
َيْزَفِع اَّللُه الهِذيَه آَمُنوا ِمْنُكْم َوالهِذيَه أ

 ِبَما َتْعَمُلوَن خَِبيز  

Terjemahnya: “(Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman 

diantara kamu dan orang-orang yang menpunyai ilmu beberapa derajat) 

(Q.s Al-Mujadalah: 11). 

Belajar adalah kegiatan yang berperoses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelanggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan, ini 

berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat 

bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di 

sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri (Syah, 2010). 

Dengan demikian, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

dilakukan oleh seseorang/individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku 

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksinya dengan lingkungannya. 
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pendidikan adalah suatu usaha dasar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya” (Depdiknas, 2003).  

Dari paparan Undang-Undang di atas, dapat diartikan bahwa tujuan 

pendidikan nasional yang penting adalah melahirkan manusia yang beriman dan 

bertakwa. Fungsi pendidikan nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, 

telah disebutkan fungsi pendidikan nasional yang salah satu poin terpentingnya 

adalah menciptakan peserta didik yang cerdas, beriman, dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 

Dengan demikian, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

dilakukan oleh seseorang/individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku 

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksinya dengan lingkungannya. 

Motivasi belajar merupakan salah satu dari faktor yang turut serta dalam 

menentukan keefektifan dalam proses pembelajaran. Seorang peserta didik akan 

belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya yaitu motivasi belajar. 

Peserta didik akan melaksanakan proses pembelaran dengan bersungguh-sungguh 

jika diberikan motivasi belajar yang tinggi. Untuk mengetahui kekuatan motivasi 

belajar siswa, dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni; (1) kuatnya kemauan 

untuk berbuat, (2) jumlah waktu yang disediakan untuk belajar, (3) kerelaan 
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meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain, (4) ketekunan dalam mengerjakan 

tugas (Suprihatin, 2015). Motivasi yang tinggi dalam belajar akan mempengaruhi 

hasil belajar siswa, artinya semakin tinggi motivasi siswa dalam belajar, semakin 

tinggi pula upaya dan usaha yang dilakukan, maka semakin tinggi hasil pelajaran 

yang diprolehnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering melihat berbagai macam 

jenis gadget yang digunakan oleh semua kalangan. Gadget sangat berperan 

penting bagi kehidupan manusia guna untuk berkomunikasi, memperluas gagasan, 

pengetahuan, pendidikan dan bisnis serta untuk memperbanyak relasi. 

Penggunaan gadget yang dapat terhubung dengan layanan internet akan 

membantu siswa yang mana mereka sudah tidak asing lagi dengan alat canggih 

ini, baik berupa handphone, laptop maupun alat elektronik  yang lainnya.  

Gadget yang banyak digunakan siswa adalah jenis handphone, dimana alat 

elektronik ini sangat banyak manfaatnya, mulai dari komunikasi, game online, 

hingga kegunaan untuk mencari ilmu pengetahuan dan informasi dari belahan 

dunia. Disisi lain, apabila handphone ini pemakaiannya disalahgunakan, maka 

akan berdampak negatif pada penggunannya. Penggunaan gadget pada siswa akan 

sangat mempengaruhi motivasi belajarnya, karena pada dasarnya dengan adanya 

penggunaan gadget ini, siswa dapat mengatasi keterbatasan ilmu pengetahuan dan 

informasi yang belum dapat dijelaskan oleh guru. Tetapi disisi lain, adanya 

penggunaan gadget ini juga dapat menurunkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi di MAN I Kendari, peneliti melakukan 

wawancara dengan guru tentang pembelajaran Biologi. Berdasarkan hasil 
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wawancara, peneliti memperoleh informasi bahwa: Tidak ada aturan mengenai 

bolehnya membawa handphone di sekolah tetapi pada saat pembelajaran siswa 

tidak dilarang menggunakan handphone untuk membuka internet, agar siswa bisa 

mencari materi lebih luas, tetapi siswa hanya bisa menggunakan handphone saat 

proses pembelajaran saja dan yang bertanggung jawab hanyalah guru mata 

pelajaran yang menyuruh siswa membawa handphone. Adapun nilai KKM pada 

mata pelajaran Biologi yaitu 75” (Muis, 2019).  

Dalam menerima pembelajaran, peserta didik sering mengalami kebosanan 

dalam mengikuti pembelajaran, sehingga guru harus memiliki kemampuan atau 

kompetensi dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah memberikan kebebasan kepada siswa agar menggunakan gadget 

sebagai sumber belajar siswa sehingga dapat membangkitkan semangat belajar 

siswa, karena semangat belajar mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa. 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 

mengangkat judul “Hubungan Antara Penggunaan Gadget dan Motivasi Belajar 

dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Biologi di MAN I Kendari.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat hubungan antara penggunaan gadget dengan hasil 

belajar di MAN 1 Kendari? 
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2. Apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar di 

MAN 1 Kendari? 

3. Apakah terdapat hubungan penggunaan gadget dengan motivasi belajar 

di MAN 1 Kendari ? 

4. Apakah ada hubungan penggunaan gadget dengan motivasi belajar dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran  Biologi di MAN 1 Kendari ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam upaya pencapaian target, peneliti menetapkan tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan penggunaan gadget dengan hasil belajar di 

MAN 1 Kendari. 

2. Untuk mengetahui hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar di 

MAN 1 Kendari. 

3. Untuk mengetahui hubungan penggunaan gadget dengan motivasi belajar 

di MAN 1 Kendari. 

4. Untuk menganalisis hubungan penggunaan gadget dengan motivasi 

belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran  biologi di MAN 1 

Kendari. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat diperoleh manfaat atau 

pentingnya penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan 

dengan gadget dan pengaruhnya terhadap prestasi. Selain ini juga dapat 

memberi pemahaman psikologis terhadap guru-guru dalam pemanfaatan 

gadget agar lebih terkontrol. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan yang diproleh di 

bangku kuliah terhadap masalah nyata yang dihadapi oleh dunia 

pendidikan yaitu gadget. 

2) Bagi siswa, memberikan pengalaman baru dalam menyelesaikan 

soal-soal atau pernyataan yang berbasis gadget. 

3) Bagi guru, informasi yang diproleh dapat digunakan dalam 

pembelajaran Biologi yang mengarah pada upaya peningkatan hasil 

belajar siswa. 

4) Bagi pengembangan keilmuwan, dapat digunakan sebagai bahan 

untuk mengembangkan pengetahuan serta bahan perbandingan bagi 

pembaca yang akan melakukan penelitian. 

 

1.5 Definisi Operasional  

 Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap istilah dalam skripsi 

ini, maka perlu didefinisikan hal-hal berikut: 

1. Kebiasaan menggunakan internet adalah aktivitas dalam kebiasaan siswa 

dalam memanfaatkan dan menggunakan internet baik di sekolah maupun 

di rumah, baik googel, youtube dan internet lainnya 
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2. Motivasi belajar merupakan salah satu dari faktor yang turut serta dalam 

menentukan keefektifan dalam proses pembelajaran. Seorang peserta 

didik akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya yaitu 

motivasi belajar. 

3. Hasil belajar siswa, yaitu ketercapaian daya serap terhadap bahan 

pembelajaran yang diajarkan, baik secara individual maupun kelompok. 

Pengukuran ketercapaian daya serap ini biasanya dilakukan dengan 

penerapan Krateria Ketuntasan Belajar Minimal (KKM), (Darmadi, 2017). 

Prestasi belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar siswa yang berupa kemampuan kognitif siswa setelah mengalami 

proses belajar mengajar yang berupa nilai hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran biologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


